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 گئدر-گلدي

  سعید نجاری

   

گون کیمسه. گونش باتماقدايدي ُ رتارماغا گله آرتیق، بو ُ نو قو ْ دن  زلزله. میردي يیني گؤزله جه نین او

زاقدان ھاي ُ . کوي، قیشقیرتي، آغالشما سسي گلیردي-ھاراداسا اوچ ساعات گئچمیشدي، او

  .سي ائشیديلیردي داوارين ملَشمه-سیني آختاران مال ھردن ده چؤله داغیلیشیب يییه

ُچوب باشینا تؤکولموشدو بیر آندا ُ  مه يئرين بئله تیتره. دونیا قاريشمیش، ھر نه او سیني ھئچ بو

ينامیش، تاوانداکي پرديلر سیلکه. میشدي ياشیناجان گؤرمه ْ َکلري يئريندن او نیب ائوين  له ائوين دير

ز. ايچینه چؤکموشدو ْ پوب، گؤزونون قاباغیندا ھر يئر تو ْ ز قو ْ رپاق ايچینده -قاتي تو ْ   .ايتمیشديتو

ْغالن دؤرد ندان قاباق کنده يئتیشمیشدي، تک آناسي ائوده-او ُ يدي،  بئش ساعات بو

نشو کنده، بیبي. کي تنديرده چؤرک ياپیردي مطبخده ْ َيمه آتاسي قو ائله آيدا . يه گئتمیشدي سینه د

ْل باجي ْغالن، باجیالريني دا گؤرمه. نین گؤروشونه گئدردي سي بیر يو ؤز سي ا میشدي، ھره او

يه فورصت  کیلري گؤرمه زلزله ھئچ گؤزونو آچیب، کندده. جکدي ھله يدي، گئديب گؤره ائوينده

چاتماز  يدي، چؤله چیخماسي دا ال لیب چؤله چیخاجاقدي، آما بئله گئتسه بیر آز دينجه. دي وئرمه

ْالجاقدي ل، . بیر آرزي او ْ ْخ ايدي، نئچه يو سیمي آنا، آنا، س«آناسیندان دا ھئچ بیر خبر يو

  .میشدي ا آناسیندان جاواب گلمهمیشدي، آمّ  دئیه سسله» ائشیديرسن؟

خوندوروردو ْ رنونا تو ُ ْغالنین بو ن يئل ھردن تنديردن گلَن توستو ايییني او َ اوستونده بیر يیغین . اس

ْخ آغريییردي تیر، پردي، کرپیچ وار ايدي، قیچالريني ھئچ ترپه ْل قیچي چو . ده بیلمیردي، سو

غون ديرهشانسیندان ا ْ تاقداکي کتیلین اوستونه دوشوب، يئره بوتؤو يیخیلمامیشدي،  ئوين يو ْ يي او

ْغالن دالي ينو يئرله ديره-اوسته دوشوب، باشي او ْ ْشلوقدا قالمیشدي بو   .يین آراسینداکي بو

تاغا گلَنده آناسي ْ سیني گؤتوروب گتیرمیشدي،  نین ياپديغي چؤرکدن نئچه مطبخدن چیخیب او

ْخ ياپیشیرديآخشام اوستو    .سوزمه قاتیقال تزه چؤرک چو

ْش گلیر منه تزه چؤره« ْخ غريبسه. يین ايیي يامان خو آناسینا » میشديم، سنین چؤرکلريوه چو

  .دئمیشدي
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غلوم، گؤتور يئ« ْ يھ،. جانیوا ياراسین، او ردا  ْ تاقدا سوزمه قاتیق دا وار، آپار او ْ غلونا باخاراق » او ْ او

  .دئمیشدي آناسي

تاغا گلمیشدي، الینده چؤرک، قاتیغي آختارارکن يئرنئچه چؤرک  ْ نیب  له گؤي سیلکه-گؤتوروب او

ائو . میشدي، اؤزو ده چؤرکلر ده يئره سريلمیشدي قاتیغي تاپا بیلمه. باشینا تؤکولموشدو

ُچموشدو خاريلتي   .يال باشینا او

ْ بیري ائولريندن بیر آز آرالي ْخو کندده يیرمي ائو وا. يدي ائولري کندين او ر ايدي، کندلیلرين چو

ره کؤچموشدو، ھردن ده کنده گلیرديلر َ قديم زامانالردا کند يوزائولي ايمیش، آما گئتديکجه . شھ

ُچموشدو-کندين آدامالري آزالیب، ائولري ده بیر ْشالیب او ُ . بیر بو ايندي، قاالن ائولري ده کي بو

  .زلزله يیخیب داغیتمیشدي

وزانمیشد-کنددن ھاي ْ نالرين ائولرينه ساري گلمهکوي سسي قو ُ میشدي،  ي، آما کیمسه بو

لدوغو کندده دئیه ْ ُ ياندا بیر ائوين او ُ داغ کندينه . کیلرين ياديندان چیخمیشدي سن بو بو

رتاريجیالرين گلیب چاتماسي بلکه صاباحاجان، بلکه ده بیر ُ کندده ده کي . جکدي ايکي گون چکه-قو

ْخ قاري جا، آرواد- داھا چو ْ ُشاق -قو رلره چیخیب . قالمیشدياو َ زاق شھ ُ گنجلر ايشدن اؤترو او

نلردن بیري. گئتمیشديلر َ ُ گئد ْغالن دا بو ْل کنده گلیردي، . يدي او ْخو ايلده بیر يو نلرين چو َ گئد

ْغالن کیمي نئچه آيدان بیر گلیردي، بعضیلري ايسه گئدر لموشدو-بعضیلري ده او ْ   .گلمز او

رغونلوغو جانیندان . چماسینا ھئچ اينانا بیلمیرديبیر گؤز قیرپیمیندا ائوين باشینا اوُ  ْ ْل يو ھله يو

توروب دينجه ْ النماغا گئده چیخمامیشدي، او ْ غراياجاقدي لیب، کندي دو ُ . جکدي، باجیالرينین ائوينه او

لموشدو، کنده يئتیشنده اؤزونه،  سي بؤيوک باجي ْ ُشاغي او ْش «نین ايکي آي قاباق او کنده خو

  .يدئمیشد» گلدين، دايي،

ْل نرا - ايلک آنالردا اؤلدويونو سانمیشدي، گؤزلري قارالمیشدي، اؤنجه قو ْ قیچي کئییمیش، سو

گئتديکجه آغري بوتون بدنیني . يه، سیزيلدامايا، آغريمايا باشالمیشدي باال گیزيلدمه- باال

نداياجان ھئچ حیس ائتمه ْ ختاماز بیر بوروموشدو، او ْ مودسوز بلکه تو ُ . آغري ديیي بیر آغري؛ آجي، او

ُ يان باخمیشدي، باشي ْ يان بو باشیني قالديرماق . نین اوسته باالجا بیر باجا گؤرموشدو او

لمیشدي ايسته َ يوندان بیر آغري گلیب باشینا يیغیشمیشدي، باشي گیج ْ اؤزونه . میشدي، بو

ْخو  نین ياري میشدي، بدني سیني گؤره بیلمه باخمیشدي، دؤشوندن آشاغي سیندان چو

چونتوالر ُ زاقدان، يیخیالن ائولرين . میشدي باشینا نه گلديییني ھئچ بیلمه. ين آلتیندا قالمیشدياو ُ او
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نرا قیشقیريشماالر، آغالشماالر، آنالشیلماز ھاي خاريلتي ْ کويلر -سیني ائشیتمیشدي، سو

وزانمیشدي ْ زاقدان، راديوْ  زلزله. قو ُ لدوغونو او ْ ندان ائشیديب گؤرموشدو، - نین نه او ْ تئلويزيو

نو بئله ياخیندان تجروبه ائتمه هگوند ْ ْخوموشدو، آما او رخونج،  لیکلرده او ْ نون نه قو ْ میشدي، او

لدوغو بئینیني سیلکه ْ   .میشدي لهآجیماسیز بیر شئي او

يمیشدي َ رنونا د ُ دون توستوسو يئنیدن بو ْ ْالن او د ايدي بوُ  آناسي. سؤنمکده او ْ . نین يانديرديغي او

میشدي،  جاواب گلمه. دئیه وار گوجويله قیشقیرمیشدي »آنا، آنا، سسیمي ائشیديرسن؟«

ْل -بئش. میشدي آغاليا قیشقیرمیشدي، يئنه ده ھئچ بیر جاواب گلمه- يئنیدن آغاليا ْن يو او

ندا سسي بیتمیشدي، بلکه ده باتمیشدي ْ ھاي قیشقیرمیشدي، . آناسیني چاغیرمیشدي، سو

خودا سسي ُ خودا نین چیخماديغي  سسي چیخمامیشدي، آدامین يو ُ يادينا دوشموشدو، يو

لدوغونو سانمیشدي، سئوينمیشدي ْ ُخويموش،«. او » نه ياخشي کي، بوتون گؤردوکلريم يو

وزانماق ايسته. دئمیشدي ْ ْ آندا اوستونده جانینا بیر آز ھئي گلمیشدي، قو کي  میشدي، او

َبه رپاق سپه پرديلردن بیري بیر آز د ْ لونون اوستونه تو ْ ْل قیچینداکي  لنمیشدي، ريشیب، ساغ قو سو

لدوغونا اينانمیشدي. آغري يئنه قايیتمیشدي ْ لماديغینا، الپ آشکار گئرچک او ْ خو او ُ رومون يو ُ ُ دو . بو

ا ھئچ بیر سس  ّ يونون ديبیندن گلَن بیر سسله آناسیني چاغیرمیشدي، آم ُ يئنه قو

ین میشدي، باشقا بیر اينسان ياخیندان بیر سس، بیر جینقیرتي گؤزله. میشدي ائشیتمه

لدوغونو عؤمرونده بیرينجي دفعه دوشونموشدو سسي ْ مودوئريجي او ُ   .نین نئجه ده او

ْن بیرده ماشینا مینمیشدي. دان چیخمیشدي'دونن آخشام تئھران ماشین . گئجه ساعات او

توران موسافیرلرين . دان چیخاندا موسافیر آختارارکن بیر آز گئجیکمیشدي'تئھران ْ سوروجو، او

ه، 'نئچه موسافیر تاپیب، قزوين. لیغینا باخمايیب، اؤز ايشیني گؤرموشدو اضيسینه، نار ديللنمه

لدا قالمیشديالر. ا مینديرمیشدي'زنجان ْ ْخ يو لموشدو، بیر ساعاتدان چو ْ لدا ماشین خاراب او ْ . يو

ْن ھنده ره چاتمیشدي سحر ساعات او َ رده گؤرمه. ورينده شھ َ لي ايشلري وار ايدي، ايشلريني  شھ

يون آالناجان گون-یب، ائو اوچون بیر آز آيینساھمانا سال ْ لموشدو او ْ رتا او ْ آجلیغیني ياتیرتماق . او

ماشین تاپاناجان . زاددان آتیشديريب، کند ماشینالرينین داياناجاغینا گئتمیشدي-اوچون کئکدن

دقونا. ھاراداسا بیر ساعات گئچمیشدي ُ ققوشالري او ْ دقونا گئدن داشقا بیر ماشینال -يو ُ او

ْخ چکمیشدي. شديچیخمی   .کنده گئديب چیخماق بیر ساعاتدان چو

ْن آچیب، گلمه ُ دؤنه خبرسیز گئتمک ايسته ھر دؤنه تئلئفو َردي، آما بو . میشدي سیني دئی

ْخ سئوينه آناسي- سینه آتا بئله ائله، سانديغي دا . يیني سانمیشدي جه نین، باجیالرينین داھا چو

نو بیردن گؤر ْ لموشدودوز چیخمیشدي، آناسي، او ْ ُچاجاق کیمي او   .دوکده، قاناد آچیب او
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لده َ آرتیق، ھاوا آالقارانلیق . کي باجادان ائشییه باخدي نین اوستونده رک باشي گؤزلريني بر

يوق دوشه ْ رگین دوشموش مال. جکدي ايدي، بیر آزدان ھاوا قاراالجاقدي، سو َ يوق-ديد ْ - داوارين، تو

ْخوسو جاناوارالري، چاققالالر روزون قو ْ ْخ  کندين ياي گئجه. جکدي ي چکیب کنده گتیرهخو لرينده چو

ُشاقلیقدان ياديندا قالمیشدي لدوغو او ْ يوق او ْ -سین، يئر آلاله گؤرستمه! ھله قیشدا کي ھئچ. سو

ْل نوردو، يو ْ ْ بیري کندلرله گل-گؤي دو رله، او َ ْالجاغي قار باسیب، شھ ْل . گئت کسیلیردي-يو يو

دئرينین گلیب  سي ايداره ْ لو آچماسي ايکينین لو ْ   .اوچ گون چکیردي-يو

دي،  آناسیني سسله. فاجیعه گؤزونون اؤنونده پیريلدايیردي. سیني ائشیتدي ايتلرين ھوروشمه

ْخ ايدي، ديري ايديلر  آتاسیندان، باجیالريندان، کوره. دي ھئچ جاواب گلمه کنلريندن ده ھئچ خبر يو

  .مي، اؤلموشدولر مي، ھئچ بیلمیردي

بلکه . آغالشما سسي بیر آز آزالمیشدي، آما يئنه ائشیديلیردي- باياقدان گلَن قیشقیريشما

ُالقالري آغیرالشمیشدي ْغالنین قو رولموشدو، بلکه ده او ْ ھردن آجلیق . خالق آغالماقدان يو

رخودان گلَن ھؤوونوش، آجلیغي باسیردي حیسي معده ْ ا آغیر قو ّ ردو، آم ُ وو ْ   .سیني او

ّلکینه چاتمازدي يئنه يئر تیتره ا او ّ تلي ايدي، آم ّ کرپیجلر -کي ديرک اوستونده. دي، شید

يون. لندي سیلکه ْ رپاق تؤکولدو- بو ْ غازينا بیر آز تو ْ يدو بدني. بو ُ ْخ سیخیشديغیني دو . نین ده داھا چو

لغون بنیزينین رنگي بیر آز دا قاچدي ْ   .سو

را بیلمیر؟« ُ ُ يئره نه گلیب؟ نییه اؤز يئرينده دو . ھئچ بیر ايش گؤره بیلمزدي. ندودوشو» بو

يالناجاغام، دئیه« ُ رپاغا قو ْ ردا تو ُ ُ گئجه بو ھاوا . نین اوستوندن ائشییه باخدي دئیه باشي» سن، بو

النديردي، ھئچ نه گؤرمه. گؤي قارانلیق ايدي. بوتون قارالمیشدي ْ لمیش  بیر آز گؤز دو َ ندا بر ْ دي، سو

مولدو-گؤزلري قارالیب اؤز ُ ْغالنین بدنینه ده  ياواش گئجه- اشياو. اؤزونه يو يويوردو، او ْ نین جاني سو

ووجودو آغريییردي مي کئییشمیشدي مي اؤزو ده ھئچ آيیرد ائده . بیر اوشوتمه دوشوردو

ُسوزلوقدان آغزي بیر يئره يیغیشمیشدي. بیلمیردي روموشدو، سو ُ ينو قو ْ گئجه چؤکدوکجه . بو

ْغال مودسوزلوق بورويوردو او ُ رغونلوق، او ْ ْ اوشوتمه ياواش گؤزله. نييو ياواش جانینا -ديیي او

لمه. يیردي ايشله َ   ...سي وار ايدي، گؤز قارالماسي باش گیج

ُالشما ُالرتي. ھوروشمه سسي گلیردي-گؤزونو آچديقدا او ُ او ھوروشمه سسینه بیر ده -بو

لدوغونو سئچه بیلمه. ملَشمه سسي قاريشدي ْ داغینیق  بیر آزدان جاناوارالرين. دي اؤنجه نه او

يون ْ زويا باسقین ائتديییني، ايتلرين-دوشموش قو ُ ْغوشدوغونو آنالدي قو نالرال بو ْ ھاراداسا . سه او
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جالدي. گئجه ياريني گئچمیشدي ُ ْغوشما سسي گئتديکجه او سس سسه . ياخیندان گلَن بو

ْغالن پدوغونو ساندي او ْ ْن دقیقه-بئش. قاريشدي، قییامتین قو نرا ملَشمه او ْ ُال- دن سو شما او

ياواش ھوروشمه سسي ده - ياواش. سسي ياتدي، يالنیز ھوروشمه سسي گلیردي

َکلشدي ْغوشمانین ھارا چاتديغیني، جاناوارالرين مي ايتلرين مي غالیب گلديییني . سئیر بو

زاقدان سیزيلتي سسي گلدي. دي بیلمه ُ باياقدان حئیوانالرين سسي آدامالرين . يئنه او

ددان، آرتیق، آزجا ديردهتن. سیني باتیرمیشدي سیزيلتي ْ رنونا   کي او ُ يیردي بو َ . توستو ايیي د

غ چیخیردي ُ ْغالنین آغزيندان بو   .او

وار تؤکولوب - دي، پردي يئنه يئر تیتره ُ ُچموش بیر دو َکلر خیرچیلدادي، چاتالمیش، ياريسي او دير

ْغالنین اوستونه تؤکولدو. داغیلدي ، باشي آغیرالشدي، آغريدان. کرپیج پارچاالري او

چونتوالرين باسقي ُ گئجه بیتمک بیلمیردي، . سیندان گؤزلري قارالدي گوجسوزلوکدن، او

  ...سیزيلتیالر، آغالشماالر

ردا بیري وار؟ سسیمي ائشیدن وار؟« ُ الغینا» بو ُ َيدي قو   .دئیه بیر سس د

ُخوالديغیني بیلمه ْخسا يو ْغالن بايغین دوشوب يو مدو. دي او ُ س باشقا بیر س. گؤزلريني آچیب يو

  :يئنه سسلندي

درت قارداش، تئللي باجي« ُ   »سسیمي ائشیديرسیز؟! قو

غازينا يیغیب،  ْ ْغالن بوتون گوجونو بو ردايام،«او ُ   .دئیه قیشقیردي» بو

ا ائشیکده ّ نو ائشیتدي سسي ائله ده گوجلو دئییلدي، آم ْ   .کیلردن بیري او

تاقدان بیر سس گلدي« ْ ُچوق او ْ او ْ ياندان، او ردا دئیه. او ْ لداشینا » بیري وار، سن او ْ دئیه يو

  .سسلندي

ردا بیري وار؟« ُ   .دئیه آدامالردان بیري قیشقیردي» بو

ْغالن،  تاقدا،«او ْ ردايام، او ُ   .يیردي سسي جورولده. قیشقیراراق دئدي» بو
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ا دان يئري آغارمیشدي ّ ْخ ايدي، . ھله گون چیخمامیشدي، آم روزالرين بانالماسیندان خبر يو ْ خو

خويا قال ُ لموشدوالربلکه يو ْ يون. میشديالر، بلکه ده دونن گئجه چاققالالرا يئم او ْ زونون دا -قو ُ قو

ْغوشمادا يئنیلمیشديلر سن گئجه سسي گلمیردي، دئیه   .کي بو

َک ھارداسان« ْغالني . دئیه آدامالردان بیري يئنه سسلندي» !سس وئر گؤر آرتیق، ايکي آدام او

رتارماغا گلمیشدي ُ   .قو

تاقدا« ْ ردايام، او ُ نو چیخاردين، ، آنام مطبخدهبو ْ   .يا دؤندو سسي دئیه چیغیرتي» دي، اؤنجه او

تاقداکیني چیخاردارام،« ْ   .دئدي آدامالردان بیري» سن مطبخه گئت، من او

تاغا ياخینالشان سس،  ْ   .دئیه قیشقیردي» !دينلَن گؤروم ھارداسان«او

ردايام، پنجره« ُ ْغالن» نین قاباغیندا، بو   .دئیه چیغیردي او

زاقالشدي ُ ْ بیري سس بیر آز او   .او

زاقالشان سس دئدي» !تئللي باجي، سس وئر! آي تئللي باجي« ُ   .او

ُالغي مطبخ يؤنونده ْغالنین قو رومدا . يیردي يدي، آناسیندان خبر گؤزله او ُ ھئچ اؤزونون نه دو

لدوغونو بیلمیردي ْ   .سیردي چیخماغا تله. او

رتارارام سني،« ُ رخما، ايندي قو ْ   .ياخینداکي سسدئدي » قو

رخمورام، آناما باخین،« ْ ْغالن» من قو   .دئدي او

رتارماغا گلَن آدام،  ُ لداشیم چیخاردار،«قو ْ لما، آناوي دا ايندي يو ْ َک » ناراحات او ْغالنا اور دئیه او

  .وئردي

رخوسو، اؤزلَمي يیغیشیب ايچینده قالمیشدي ْ رادان . آغاليا بیلمیردي، بوتون نیسگیلي، قو ُ بو

رخودوردو جه ه گؤرهچیخديقدا ن ْ ْخ قو نو داھا دا چو ْ رخوسو -دام. يي او ْ وارين آلتیندا قالما قو ُ دو

نون يئريني ائشیکده گؤره ْ يويوردو، بوتون  گئتديکجه آزالیب، او ْ توردو، بدني سو ُ رخوسو تو ْ جکلرينین قو

نودوردو، اوره ُ خالیردي يي آغريالريني او ْ   .نین دؤيونتوسو چو
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نون نفَس . سي گلیردي نین فیسیلتي مک سسي، نفَسي اوستدن آدامین ايشله ْ گئتديکجه او

جالیردي ُ ْغالن اوستونده. سسي او آزقاال ياريم ساعات . کي يوکون يونگوللشديییني سئزيردي او

رتاران. سي چکدي آدامي گؤرمه ُ نو قو ْ رتاياشلي بیر کیشي ايدي او ْ نو. او ْ ْغالن تانیمیردي او   .او

نو چیخارتديز؟ آنام، آنام نئجه«ني گؤرجک، کیشی ْ روشدو دئیه ھؤوله" دي؟ او ْ   .سک سو

نو چیخاردير،« ْ لداشیم او ْ ْغالنین اوستوندن گؤتوردو» تلَسمه، يو   .دئیه قارا بیر پرديني او

لو قاشالري گؤزه چارپیردي کیشي ْ لتوقالريندان ياپیشیب دام. نین قالین بیغي، دو ْ ْغالنین قو - او

وارين آ ُ ْغان گونَشین ايشیغي گؤزونو . ياواش چکدي ائشییه-لتیندان ياواشدو يئنیجه دو

ُموب آچدي. قاماشديردي رتاسینا چکدي. گؤزلريني يو ْ َطین او نو سورويوب حی ْ ْغالن . کیشي او او

وزايیب قیچالرينا باخدي ْ َتمک ايسته. باشیني قو ْل قیچیني ترپه قیچالريني ترپ ده  دي، سو

يدوغو آغري الپ برکیشدي دي، دونن گئجه بیلمه ُ   .آغريدان، گؤزلري قیسیلدي. دن قیچیندا دو

ُ حرکتي گؤرجک،  َرتمه، دئیه«کیشي بو َرتمه، دب ْل قیچین سینیب، دب دئیه الیني » سن سو

ْل قیچي نون سو ْ يدو او ْ   .نین اوستونه قو

ْغالن دؤنوب مطبخه ساري باخدي ْ يانداکي آدامین اؤنونده بیر آرواد يئره اوُ . او آدام . زانمیشدياو

تورموشدو ْ   .حرکتسیز او

لوب؟ - آناما، آ« ْ ْغالن» آناما نه او   .دئیه قیشقیردي او

َطه ساري دؤنوب باخدي سسي ائشیتديکده مطبخده نو. کي آدام حی ْ ْغالن تانیدي او   .او

لداشي. دئیه چاغیردي» وئردي عمي، تاري« ْ ُشاقلیق يو   .وئردي عمي يدي تاري نین آتاسي او

ْغالنا ساري يئريديکي ک مطبخده روب او ُ   .یشي آديني ائشیتجک آياغا دو

ردا نئیلیرسن؟ ھاچان گلدين؟ سن« ُ ْغالنین يانینا گلدي» سن ايسمايیل؟ بو   .دئیه او

لوندان ياپیشیب آلنیندان اؤپدو ْ ْغالنین قو دن 'وئردي عمي آغالمسینا يئنه تاري-آغالمسینا. او

روشدو ْ کي ياشالر ديمیرالنیب  گؤزونده. آشاغي سالديوئردي عمي باشیني  تاري. آناسیني سو

رپاغا دوشمه ْ القالريندا آنالشیلماز بیر گورولتو . يه باشالدي تو ُ ْغالنین گؤزلري يئنه قارالدي، قو او

  ...کي شئیلر فیرالنماغا باشالدي سسلندي، گؤزونون اؤنونده
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نو داشیییردي قیرمیزي گئیینمیش دؤرد-آغ. ده گؤردو اؤزونو گؤزونو آچديقدا گؤتورگه ْ . کیشي او

ْل قیچي تاختاالرين آراسیندايدي وزايیب ھنده. سو ْ ني  گؤتورگه. دي ورينه باخماق ايسته باشیني قو

نلردن بیري،  َ نون باشیني يئنیدن گؤتورگه» قیمیلداما،«گؤتور ْ گئده -گئده. يه ياپیشديردي دئیه او

ْال باخدي، قیر. زينه آخماغا باشالدي-گؤزياشالري زينه يون لئشیني يو ْ اقدا نئچه پارچاالنمیش قو

  .گؤردو

يدوالر ْ نو وانئتین آرخاسینا پتي اوستونه قو ْ لونا چاتديقدا او ْ وئردي  وانئتین يانیندا تاري. ماشین يو

  .ني گؤردو'عمي

ْغالن» آتامدان، باجیالريمدان خبرين وار؟« روشدو او ْ   .دئیه سو

لالندي ْ زاقالشا. وانئت يو ُ ْغالن، او زاقال-او ُ روب باخان تارياو ُ نین 'وئردي عمي شا، آياق اوسته دو

   .گؤزونون ايسالنديغیني گؤروردو-اوز
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